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ค ำน ำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าแผนด าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารประกาศใช้ เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
ทั้งนี้ เทศบาลต าบลทับมาได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2563  

  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลทับมามีความจ าเป็นต้องแก้ไขแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1) อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 
วรรคสอง การขยายเวลาจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 
 

คณะผู้จัดท า 
          มกราคม 2564 
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เร่ือง                         หน้ำ 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02)           1 - 23 

 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)     24 - 27    
 

 
 
 



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการหลักธรรมกับการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

จัดอบรมให้แก่ นักเรียน 
ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบล
ทับมา คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน 
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลทับมา 
เพือ่ส่งเสริมความรักความ
สามัคคี จ านวน 100 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

เม.ย.64-
ม.ิย.64

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่1)
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา 1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหารขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสตรีทับมายุคใหม่ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมให้ความรู้เชิงอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมให้กับคณะกรรม
พัฒนาสตรี จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
สวัสดิการ

สังคม

ก.พ.64-
ม.ิย.64

1  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ทับมา

 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วม ในรูปแบบเวทีประชุม
จัดท าแผนในระดับต าบล แก่
ประชาชน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ก.พ.64-
พ.ค.64

แผนงานสังคมสงเคราะห์
 ผด. 02

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ล าดบั

ที่

2 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานและกิจการของ
เทศบาล

จัดท าวารสาร เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วีดีทัศน์
จัดท า/ปรับปรุงเว็บไซด์

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ต.ค.63-
ก.ย.64

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บริการตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

จัดท าคู่มือบริการประชาชน 
ส าหรับเผยแพร่และเป็นแนว
ทางการติดต่อรับการบริการ
ของหน่วยงาน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ม.ค.64-
ม.ีค.64

3 โครงการอบรมเพือ่การ
ปรับเปล่ียนสู่องค์กรดิจิทัล

จัดอบรมให้ความรู้การใช้
คอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานเทศบาล

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

 กอง
วิชาการ

และแผนงาน

ก.พ.64-
ม.ิย.64

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แนวทางการพัฒนา 1.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการองค์กร

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

3 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างพืน้คอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมปูแผ่นยาง
สังเคราะห์สนามออกก าลังกาย
กลางแจ้งส าหรับบุคคลทัว่ไป
และผู้สูงอายุสวนสาธารณะ
ประโยชน์บ้านขนาบ หมู่ที ่1 
ต าบลทับมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง

ด าเนินการก่อสร้าง พืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปู
แผ่นยางสังเคราะห์ มีพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

674,000 สวนสาธารณะ
ประโยชน์
บ้านขนาบ 

หมู่ที ่1

กองช่าง ธ.ค.63-
พ.ค.64

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมเชงินิเวศน์ ควบคู่กับการรับผิดชอบตอ่สังคม

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน 

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แนวทางการพัฒนาที ่ 2.4 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา อาคาร สวนสาธารณะ สถานทีพั่กผ่อน และปรับปรุงภูมทิัศน์

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่1)
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 สร้างความเขม้แขง็ และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

 4 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการก่อสร้างพืน้คอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมปูแผ่นยาง
สังเคราะห์สนามออกก าลังกาย
กลางแจ้งส าหรับบุคคลทัว่ไป
และผู้สูงอายุสวนสาธารณะ
ประโยชน์บ้านแหลมมะขาม 
หมู่ที ่2 ต าบลทับมา อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ด าเนินการก่อสร้าง พืน้ที่
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปู
แผ่นยางสังเคราะห์ มีพืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ของทางราชการ

674,000 สวนสาธารณะ
ประโยชน์
บ้านแหลม

มะขาม
หมู่ที ่2

กองช่าง ธ.ค.63-
พ.ค.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 5 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและแหล่งน้ า



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือ่
เพิม่ศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอ
เมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมือง
ระยอง) ประจ าปีงบประมาณ 
2564

อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพือ่เพิม่ศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอเมืองระยอง

240,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
วิชาการ

และแผนงาน

พ.ย.63-
ม.ีค.64

พ.ศ. 2564
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่1)
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

แนวทางการพัฒนา 3.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

 6 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ 3 ป. ปลอดภัย
อัคคีภัย

จัดอบรมให้แก่บุคลากร 
สถานประกอบการ 
ส่วนราชการ องค์กรการกุศล
 และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบล
ทับมา เพือ่ให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ จ านวน 60 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

ก.พ.64-
ม.ิย.64

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

จัดอบรมให้แก่ นักเรียน 
ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบล
ทับมา ส่วนราชการ
องค์กรการกุศลและเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลทับมา 
ด้านอัคคีภัย จ านวน 120 คน

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
ฝ่าย

อ านวยการ

ม.ีค.64-
ม.ิย.64

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 3.2 จัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน

 7 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ
ในต าบลทับมา ดังนี้
- กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้
 ด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุ       
- จัดท าข้อมูลคลังปัญญา  
ผู้สูงอายุ

50,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.63-
ม.ิย.64

2 โครงการค่ายพัฒนาครอบครัว
 กินอิ่มนอนอุ่น

จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว อบรม
ใหค้วามรู้ใหส้ถาบนัครอบครัวให้
มีความรู้ ความสามัคคี มีคุณธรรม
 จ านวน 30 ครอบครัว 90 คน

200,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ย.63-
ม.ิย.64

3 โครงการปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคน
พิการ

จัดอบรมให้ความรู้ผู้น า
ชุมชน/กลุ่มสตรี/อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ จ านวน
 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.64-
ม.ิย.64

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนา 3.3 พัฒนาคุณภาพชวีิตและจัดสวัสดกิารสังคมอย่างเสมอภาคและทัว่ถึง  

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 8 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส 
ร่างกายแข็งแรง

จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  
จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.64-
ม.ิย.64

5 โครงการฟืน้ฟูและยืดอายุไข
ของผู้สูงอาย/ุผู้พิการ

จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ
/ผู้พิการ/อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ และจัดซ้ืออุปกรณ์
การฟืน้ฟูทีเ่หมาะสมกับ
ผู้สูงอาย/ุพิการ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.64-
ม.ิย.64

6 โครงการฟืน้ฟูสมรรถภาพคน
พิการและทุพพลภาพ

จดัอบรมให้ความรู้พฒันา
คุณภาพชีวิตของผู้พกิาร/
ทุพพลภาพกบัครอบครัวผู้พกิาร
ในต าบลทับมา จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.64-
ม.ิย.64

7 โครงการส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม
การช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้
พิการ

จัดอบรมให้ความรู้และจัด
ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมที่
อ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ/อผส. 
จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการ

สังคม

ธ.ค.63-
ม.ิย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 9 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมรณรงค์ร่วมมือร่วม
แรงประชาชนในชุมชน 
จิตอาสาฯ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท าความสะอาดและ
รักษาความสะอาดภายใน
ชุมชนต าบลทับมา ทัง้ 8 ชุมชน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ส.ค.64

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่1)

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา 4.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 ผด. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมสี่วนร่วม

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 10 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการชุมชนปลอดโฟมและ
ถุงพลาสติก

จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟม
และถุงพลาสติกบรรจุอาหาร 
ให้แก่ประชาชน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ก.ย.64

3 โครงการธนาคารต้นไม้ จัดกิจกรรมเพาะพันธ์กล้าไม้
และ รับ - ฝากต้นไม้ใน
กิจกรรมธนาคารต้นไม้

20,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ก.ย.64

4 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่า
ชุมชน

จัดอบมให้ความรู้แก่ประชาชน
เพือ่เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการดูแลป่าไม้ อนุรักษ์ป่าไม้
และส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ธ.ค.63-
ก.ย.64

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 11 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการปลูกป่าแห่งชาติ 
(ตามรอยพ่อ) และพัฒนา
แหล่งน้ า

จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวัน
ต้นไม้แห่งชาติด้วยความ
ร่วมมือของประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ที่

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

เม.ย.64-
ก.ย.64

6 โครงการสร้างจิตส านึกด้าน
พลังงานและส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพือ่
สร้างความตระหนักและ
ปลูกฝังจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร
 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้กับประชาชนในชุมชน 
จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ม.ค.64-
ก.ย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 12 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขยะยิ้ม 1) จัดอบรมสร้างจิตส านึก 
ในการคัดแยกขยะแก่เยาวชน 
ประชาชน ผู้น าชุมชน สถาน
ประกอบการ  
2) จัดกิจกรรมธนาคารขยะยิ้ม

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.63-
ก.ย.64

2 โครงการคัดแยกขยะอันตราย
และขยะติดเชื้อในชุมชน

1) จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะประเภทขยะ
อันตราย ขยะติดเชื้อและ 
การก าจัดทีถู่กต้อง       
2) ชุมชนทัง้ 8 ชุมชน มีการ
คัดแยกขยะอันตรายและขยะ
ติดเชื้อ ภาชนะส าหรับแยก
จัดเก็บขยะอันตราย ทุกหมู่บ้าน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ก.ย.64

แนวทางการพัฒนาที ่4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมลูฝอย
 ผด. 02

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 13 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการชุมชนทับมา
ปลอดถังขยะ

จัดกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ
ในถนนสายหลัก ชุมชน 
บ้านจัดสรร หมู่บ้าน โรงเรียน
ในเขตพืน้ทีต่ าบลทับมา เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ก.ย.64

4 โครงการคุณไม่ใช้เราขอ จัดอบรมให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะและกิจกรรม
รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์
และของใช้ทีไ่ม่ใช้ประโยชน์ใน
พืน้ทีเ่พือ่น าไปก าจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ต.ค.63-
ก.ย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 14 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. การสาธารณสุขและ
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมผู้ประกอบการ 
ในเขตเทศบาลต าบลทับมา 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

ธ.ค.63-
ก.ย.64

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค      
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

1) ส ารวจจ านวนสุนัข/แมว 
ทัง้ทีม่ีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
ให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    
2) จัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ใน
การฉีด เพือ่ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 
30 บาท
โดยจัดสรรตามจ านวน
ประชากรสุนัข/แมว ทัง้มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ

60,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ย.63-
ก.ย.64

แนวทางการพัฒนาที ่4.4 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนงานสาธารณสุข

 ผด. 02
แนวทางการพัฒนาที ่4.3 ส่งเสริมสถานประกอบการ ร้านอาหาร/ร้านค้า/ตลาดให้ไดม้าตรฐานของกรมอนามยั

 15 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย จัดงานด้านวิชาการและ
แสดงผลงานวิชาการของครูและ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทับมา/โรงเรียนอนุบาล
ทับมา

40,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บ้านทับมา/
โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ก.พ.64-
ส.ค.64

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว เชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

หมายเหตุ

 ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่1)
เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนมคุีณภาพและยั่งยืน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 16 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000 โรงเรียน
ชุมชนวัด
ทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ก.ย.64

3 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

จัดอบรมครูและจัดกิจกรรมเด็ก
นักเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

20,000 โรงเรียน
อนุบาล
ทับมา

กอง
การศึกษา

ธ.ค.63-
ส.ค.64

4 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัด
ทับมา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียนอัตราวันละ 20 
บาท จ านวน 
200 วัน

2,140,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองการศึกษา
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น)

ต.ค.63-
ม.ีค.64/
พ.ค.64-
ม.ิย.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 17 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุนโครงการพัฒนา
การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดทับมา 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน)

554,180 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองการศึกษา
(งบกรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น)

ต.ค.63-
ม.ีค.64

แนวทางการพัฒนา 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
ต าบลทับมา เสริมสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์และต้าน
ยาเสพติด

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ใน 8 ชุมชน ของต าบลทับมา

400,000 สนามกีฬา 
หมู่ 1

กอง
การศึกษา

พ.ค.64-
ส.ค.64

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

 ผด. 02

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุ

 18 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลในชุมชนของเทศบาล
ต าบลทับมา

200,000 สนามกีฬา 
หมู่ 1, หมู่ 2,
หมู่ 3, หมู่ 8

กอง
การศึกษา

เม.ย.64-
ส.ค.64

 ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 19 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาฯ



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้
มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ไร้ทีพ่ึง่

ฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ธ.ค.63-
ม.ิย.64

   ยุทธศสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมคุีณภาพและยั่งยืน

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดลุและแขง่ขนัได ้

 ผด. 02

หมายเหตุ

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่1)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว ์ให้เปน็ไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่การเกษตร อุตสาหกรรมและเพ่ือการทอ่งเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว เชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม

 20 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมให้ความรู้และจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
ท่องเทีย่วในต าบลทับมา ผู้น า
ชุมชน/ประชาชนในต าบลทับมา
 8 ชุมชน จ านวน 80 คน

30,000 ชุมชน
ต าบลทับมา

 ทัง้ 8 
หมู่บ้าน

กอง
สวัสดิการฯ

ม.ค.64-
ม.ิย.64

2 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลทับมา

อบรมการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การเกษตร ให้กับ
คณะกรรมการศูนย์ฯ และกลุ่ม
อาชีพ 12 กลุ่ม จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

ม.ค.64-
ม.ิย.64

3 โครงการสร้างเครือข่ายขยายผล
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลทับมา

- จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้าง
เครือข่ายในการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในต าบลทับมาให้กับ
ผู้น าชุมชน/สตรี/กลุ่มอาชีพ 
จ านวน 80 คน

30,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ย.63-
ม.ิย.64

แนวทางการพัฒนา 6.2 สร้างมาตรฐาน พัฒนามลูค่าสินค้าเกษตตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

 ผด. 02

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

 21 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพเพือ่
การพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนา
ท้องถิ่น

จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง เพือ่เพิม่พูนความรู้
และทักษะจากการศึกษาดูงาน
จ านวน 80 คน

400,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 ฝ่าย

อ านวยการ

ก.พ.64-
ม.ิย.64

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด. 02

แนวทางการพัฒนา 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดข้องท้องถ่ิน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่1)

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีด่ ีและการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

22 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพือ่องค์กรใสสะอาด

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบล
ทับมา เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโดยใช้หลักศาสนา 
จ านวน 100 คน

100,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

ส านักปลัด/
 ฝ่าย

อ านวยการ

ม.ีค.64-
ม.ิย.64

ผด. 02

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

23 ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองเชื่อมโลหะไฟฟ้า จ านวน
 1 เคร่ือง

เคร่ืองเชื่อมโลหะไฟฟ้า 
ขนาด 200 แอมป ์จ านวน 1 
เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. กระแสเชื่อม 200 แอมป ์
2. สามารถเชื่อมเหล็กสแตนเล
สอลูมิเนียม ใช้กับลวดเชื่อม
ทัว่ไปได้เกือบทุกชนิด
3. มีระบบป้องกัน และระบบกัน
ไฟกระชากท าให้กระแสไฟเชื่อม
คงทีแ่นวเชื่อมจึงมีความเรียบ
และสวยงาม 
4. ขนาดเคร่ืองกะทัดรัดน้ าหนัก
เบาพร้อมมือจับด้านบนตัวเคร่ือง

28,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
เม.ย.64

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 ผด. 02/1
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ฉบับที ่1)

เทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

24 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เคร่ืองตบดิน จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองตบดิน จ านวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละไม่เกิน 21,000 
บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน
2. น้ าหนักของเคร่ืองตบดินไม่
น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
3. แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4. ความเร็วในการตบไม่น้อย
กว่า 5,000 คร้ังต่อนาที

42,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
เม.ย.64

3 เคร่ืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 
จ านวน 1 เคร่ือง

ซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1. ก าลังไฟฟ้าทีใ่ช้ 1510 W
2. อัตราเจาะกระแทกต่อนาท ี
1450/min

32,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
เม.ย.64

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

25 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ก าลังไฟเข้าพิกัด 900 วัตต์
2. ความเร็วรอบขณะเดินเคร่ือง
เปล่า 2800 - 11000 รอบ/
นาที
3. ก าลังไฟออก 450 วัตต์

4,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
เม.ย.64

2 เคร่ืองสว่านไฟฟ้า ขนาด 1/2
 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองสว่านไฟฟ้า ขนาด 
1/2 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. มอเตอร์ก าลังสูง 600 วัตต์
2. ก าลังไฟออก 360 วัตต์
3. ความเร็วรอบขณะเดินเคร่ือง
เปล่า 0-2600 รอบ/นาที

8,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
เม.ย.64

 ผด. 02/1
2. ครุภัณฑ์โรงงาน
2.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

26 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 เคร่ืองสว่านไฟฟ้า ขนาด 3/8
 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองสว่านไฟฟ้า ขนาด 
3/8 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
1. ก าลังไฟ 350 W
2. ความเร็วรอบขณะเดินเคร่ือง
เปล่า 0-2800 รอบ/นาที

4,000 เทศบาล
ต าบลทับมา

กองช่าง ธ.ค.63-
เม.ย.64

 ผด. 02/1

ล าดบั
ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมายเหตุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

27 ผด. 02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ


